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SYSTEM PROFILI ALUMINIOWYCH
System profili aluminiowych, zestaw
do efektywnej produkcji
Typoszereg profili 16, 20, 30, 40, 45 i 50

Kompatybilne typoszeregi
System profili aluminiowych firmy FM Systeme jest kompatybilny i indywidualnie
zoptymalizowany. Wiele opatentowanych łączników oraz szeroka gama akcesoriów stanowią
idealny zestaw dla Państwa konstrukcji i urządzeń. Dzięki temu uzyskujecie Państwo najlepsze
produkty i sprawdzone w praktyce rozwiązania.
Zastosowanie profili aluminiowych gwarantuje Państwu wysoką elastyczność, dopasowanie i
późniejsze uzupełnianie, a także łatwy i szybki montaż oraz atrakcyjne wzornictwo. Z tego
powodu systemy profili aluminiowych są stosowane powszechnie na całym świecie.
Elastyczne – kompatybilne - optymalne

Przykładyzastosowań

Zawsze właściwy profil

Podajnik z profili aluminiowych

Konstrukcja z profili

Stanowisko montażowe

Kreatywne połączenia dla twórczych

Przenośnik z zamocowaniem

Przenośnik rolkowy

Barieryochronne

Wózek na szczotki
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Aluprofilsystem

SYSTEM PROFILI ALUMINIOWYCH
Opis systemu
Duża elastyczność modułowego systemu profili aluminiowych umożliwia
rozwiązywanie specyficznych zadań w najkrótszym czasie. Tęnieocenioną
swobodę projektowania zapewnia szeroki asortyment produktów z
typoszeregami profili 16, 20, 30, 40, 45 i 50, jak również bogaty zestaw
akcesoriów.

ECO-Rohrstecksystem

Ø Kompatybilność z dostępnymi na rynku profilami
Ø Różnorodność łączników
Ø Bogaty zestaw akcesoriów
MySHADOWBOARD

Zalety
Ø Rozbudowany system z wieloma dodatkowymi modułami
Ø Łatwe planowanie i montaż
Ø Techniczna perfekcja upraszcza produkcję i montaż dzięki
wyrafinowanym przekrojom profili
Ø Znakomite wzornictwo
Ø Elastyczność rozbudowy istniejących konstrukcji
Ø Akcesoria do łączenia z systemem rurowym ECO
Ø MySHADOWBOARDS do wdrożenia zasad 5S

Arbeitsplatzsystem

Dokumentacja techniczna
Fördertechnik

Schutzzaunsystem
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Więcej informacji oraz szczegółową dokumentację – także o naszym
kompletnym programie dostaw – znajdzie Państwo pod adresem
www.fm-systeme.com.

